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 عباس نام: کریمی نام خانوادگی دانشجو:

 ارزیابی لرزه ای پل ها با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی )پوش آوِر( ن پایان نامه:عنوا

 دکتر هوشیار ایمانی کله سر استاد راهنمای اول:

 دکتر غالمرضا نوری استاد راهنمای دوم:

 محقق اردبیلیه: دانشگاسازه          گرایش:مهندسی عمران          رشته:کارشناسی ارشد          مقطع تحصیلی:

 148 تعداد صفحات:         10/11/88 تاریخ فارغ التحصیلی:فنی و مهندسی          دانشکده:

 ارزیابی لرزه ای، پل، تحلیل استاتیکی غیر خطی، نقطۀ عملکرد، سطح عملکرد کلید واژه ها:

 چکیده:

واند به وسیلۀ شیوه های تحلیلی مختلف پاسخ پل ها، وقتی تحت تحریک های زمین لرزه ای قرار می گیرند، می ت

مورد ارزیابی قرار گیرد. تا زمانی که جریان طراحی سازه ها بسوی افزایش اهمیت تحلیل استاتیکی غیر خطی )تحلیل 

پوش آور( پیش رود، برای آنالیز سازه ها، از روش های تحلیل استاتیکی خطی یا دینامیکی خطی استفاده می شد که با 

ب تعدیل در محاسبات، اثر رفتار غیرخطی سازه نیز درنظر گرفته می شد. از طرفی پل ها به عنوان اختصاص ضرای

مهمترین المان های سازه ای شریان های حیاتی می باشند و آثار آنها در توسعۀ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

به روش خطی و براساس کنترل نیرو طراحی  یک کشور بسیار قابل توجه است. بنابراین عملکرد لرزه ای پل هایی که

شده اند می بایست در محدودۀ رفتار غیر خطی خود به روش کنترل تغییرمکان مورد بررسی قرار گیرند. تاکنون بیشتر 

کارهای انجام شده در این زمینه بر روی ساختمان ها صورت گرفته، در حالی که مشابه این مطالعه برای پل ها بسیار 

. بنابراین هدف این پایان نامه تحقیق دربارۀ بسط روش تحلیل پوش آور در ارزیابی لرزه ای پل ها        محدود است

می باشد. در این پایان نامه عملکرد لرزه ای سه پل ساخته شده یا در دست احداث در کشورمان به وسیلۀ تحلیل 

و  راه پلهای طرح ۀآیین نام»ها براساس طیف نیاز استاتیکی غیرخطی، تحت بررسی قرار گرفته اند. و نقاط عملکرد آن

ایران و نیاز لرزه ای سه زلزلۀ مهم نورتریج، لندرز و کِیپ مِندوسینو بدست آورده شده است.  «زلزله در برابر راه آهن

سپس به جهت تعیین میزان خطای روش تحلیل پوش آور، پل های مورد نظر تحلیل دینامیکی غیر خطی شده و نتایج 

صل از دو روش تحلیلی با هم مقایسه شده است. با توجه به نتایج بدست آمده و اهمیت ویژه پل ها، مشاهده       حا

می شود که دو نمونه از این سازه ها وضعیت زیاد مطلوبی ندارند و نیاز به بهسازی در این سازه ها احساس می شود. 

خطی و دینامیکی غیرخطی مشاهده می شود که با باالتر رفتن همچنین با مقایسۀ نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی غیر

 پریود سازه ها، اختالف بین نتایج حاصل از دو روش تحلیلی بیشتر می شود.
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 99                 (، نحوۀ استقرار بار نوع اول بر روی عرشۀ پل20-6شکل )

 104             (، محل های بحرانی تشکیل مفاصل پالستیک در پایه پل ها21-6شکل )

 104               (، محل تشکیل مفاصل پالستیک در ستونها22-6شکل )

 105            نمونه ای از مفاصل اعمالی به پایه های پل سیستان در جهت قاب عرضی (،23-6)شکل 

 105             مفاصل اعمالی به پایه های پل سیستان در نمای سه بعدی (،24-6)شکل 

 109              (، منحنی های ظرفیت پل تقاطع راه آهن در جهت طولی25-6شکل )

 110             (، منحنی های ظرفیت پل تقاطع راه آهن در جهت عرضی26-6شکل )



 فهرست اشکال

 صفحه           عنوان
 

 110              (، منحنی های ظرفیت پل سیستان در جهت طولی27-6شکل )

 110              (، منحنی های ظرفیت پل سیستان در جهت عرضی28-6شکل )

 111              منحنی های ظرفیت پل وندیار در جهت طولی (،29-6شکل )

 111              (، منحنی های ظرفیت پل وندیار در جهت عرضی30-6شکل )

 113             (، روش بدست آوردن یکی از نقاط منحنی طیف تقاضای منفرد31-6شکل )

 114             1سطح خطر  –(، نقطۀ عملکرد پل تقاطع راه آهن در جهت طولی 32-6شکل )

 114             2سطح خطر  –(، نقطۀ عملکرد پل تقاطع راه آهن در جهت طولی 33-6شکل )

 115            1سطح خطر  –(، نقطۀ عملکرد پل تقاطع راه آهن در جهت عرضی 34-6شکل )

 115            2سطح خطر  –(، نقطۀ عملکرد پل تقاطع راه آهن در جهت عرضی 35-6شکل )

 116             1سطح خطر  –(، نقطۀ عملکرد پل سیستان در جهت طولی 36-6شکل )

 116             2سطح خطر  –(، نقطۀ عملکرد پل سیستان در جهت طولی 37-6شکل )

 117             1سطح خطر  –(، نقطۀ عملکرد پل سیستان در جهت عرضی 38-6شکل )

 117             2سطح خطر  –پل سیستان در جهت عرضی  (، نقطۀ عملکرد39-6شکل )

 118             1سطح خطر  –(، نقطۀ عملکرد پل وندیار در جهت طولی 40-6شکل )

 118             2سطح خطر  –(، نقطۀ عملکرد پل وندیار در جهت طولی 41-6شکل )

 119             1سطح خطر  –(، نقطۀ عملکرد پل وندیار در جهت عرضی 42-6شکل )

 119             2سطح خطر  –(، نقطۀ عملکرد پل وندیار در جهت عرضی 43-6شکل )

 120            روند تعیین نقطۀ عملکرد سازه بر اساس نیاز لرزه ای یک زلزلۀ مشخص (،44-6)شکل 

 Northridge               122(، زوج شتابنگاشت زلزلۀ 45-6شکل )

 Landers                123ج شتابنگاشت زلزلۀ (، زو46-6شکل )

 Cape Mendocino               123(، زوج شتابنگاشت زلزلۀ 47-6شکل )

(، نقطۀ عملکرد پل تقاطع راه آهن، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر یک، زلزلۀ 48-6شکل )

Northridge                  124 

قطۀ عملکرد پل تقاطع راه آهن، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر یک، زلزلۀ (، ن49-6شکل )

Landers                  124 

(، نقطۀ عملکرد پل تقاطع راه آهن، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر یک، زلزلۀ 50-6شکل )

Cape Mendocino                 125 



 ست اشکالفهر

 صفحه           عنوان
 

(، نقطۀ عملکرد پل سیستان، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر یک، زلزلۀ 51-6شکل )

Northridge                  125 

 Landers(، نقطۀ عملکرد پل سیستان، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر یک زلزلۀ 52-6شکل )

                   125 

(، نقطۀ عملکرد پل سیستان، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر یک زلزلۀ       53-6شکل )

Cape Mendocino                 126 

(، نقطۀ عملکرد پل وندیار، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر یک، زلزلۀ 54-6شکل )

Northridge                  126 

(، نقطۀ عملکرد پل تقاطع وندیار، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر یک، زلزلۀ 55-6شکل )

Landers                   126 

زلۀ (، نقطۀ عملکرد پل تقاطع وندیار، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر یک، زل56-6شکل )

Cape Mendocino                 127 

(، نقطۀ عملکرد پل تقاطع راه آهن، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر دو، زلزلۀ 57-6شکل )

Northridge                  127 

طح خطر دو، زلزلۀ (، نقطۀ عملکرد پل تقاطع راه آهن، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای س58-6شکل )

Landers                  127 

(، نقطۀ عملکرد پل تقاطع راه آهن، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر دو، زلزلۀ 59-6شکل )

Cape Mendocino                 128 

ی سطح خطر دو، زلزلۀ (، نقطۀ عملکرد پل سیستان، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ا60-6شکل )

Northridge                  128 

 Landers(، نقطۀ عملکرد پل سیستان، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر دو، زلزلۀ 61-6شکل )

                   128 

خطر دو، زلزلۀ          (، نقطۀ عملکرد پل سیستان، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح62-6شکل )

Cape Mendocino                 129 

(، نقطۀ عملکرد پل وندیار، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر دو، زلزلۀ 63-6شکل )

Northridge                  129 



 فهرست اشکال

 صفحه           عنوان
 

ار، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر دو، زلزلۀ (، نقطۀ عملکرد پل تقاطع وندی64-6شکل )

Landers                   129 

(، نقطۀ عملکرد پل تقاطع وندیار، در دو جهت طولی و عرضی، برای نیاز لرزه ای سطح خطر دو، زلزلۀ 65-6شکل )

Cape Mendocino                 130 

Northridgeجایی پایۀ پل تقاطع راه آهن در جهت طولی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ (، تاریخچۀ زمانی جاب1-7شکل )

                   135 

Northridge(، تاریخچۀ زمانی جابجایی پایۀ پل تقاطع راه آهن در جهت عرضی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ 2-7شکل )

                   135 

 Landersایۀ پل تقاطع راه آهن در جهت طولی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ (، تاریخچۀ زمانی جابجایی پ3-7شکل )

                   135 

 Landers(، تاریخچۀ زمانی جابجایی پایۀ پل تقاطع راه آهن در جهت عرضی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ 4-7شکل )

                   136 

طع راه آهن در جهت طولی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ           (، تاریخچۀ زمانی جابجایی پایۀ پل تقا5-7شکل )

Cape Mendocino                 136 

(، تاریخچۀ زمانی جابجایی پایۀ پل تقاطع راه آهن در جهت عرضی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ          6-7شکل )

Cape Mendocino                 136 

  Northridge     137بجایی پایۀ پل سیستان در جهت طولی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ (، تاریخچۀ زمانی جا7-7شکل )

 Northridge   137(، تاریخچۀ زمانی جابجایی پایۀ پل سیستان در جهت عرضی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ 8-7شکل )

 Landers         137مین لرزۀ (، تاریخچۀ زمانی جابجایی پایۀ پل سیستان در جهت طولی، تحت شتابنگاشت ز9-7شکل )

 Landers      138(، تاریخچۀ زمانی جابجایی پایۀ پل سیستان در جهت عرضی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ 10-7شکل )

Cape Mendocino(، تاریخچۀ زمانی جابجایی پایۀ پل سیستان در جهت طولی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ 11-7شکل )

                   138 

Cape Mendocinoزۀ لر(، تاریخچۀ زمانی جابجایی پایۀ پل سیستان درجهت عرضی، تحت شتابنگاشت زمین12-7کل )ش

                       138 

 Northridge     139(، تاریخچۀ زمانی جابجایی پایۀ پل وندیار در جهت طولی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ 13-7شکل )

 Northridge   139ابجایی پایۀ پل وندیار در جهت عرضی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ (، تاریخچۀ زمانی ج14-7شکل )

 Landers        139(، تاریخچۀ زمانی جابجایی پایۀ پل وندیار در جهت طولی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ 15-7شکل )



 فهرست اشکال

 صفحه           عنوان
 

 Landers       140ل وندیار در جهت عرضی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ (، تاریخچۀ زمانی جابجایی پایۀ پ16-7شکل )

Cape Mendocino(، تاریخچۀ زمانی جابجایی پایۀ پل وندیار در جهت طولی، تحت شتابنگاشت زمین لرزۀ 17-7شکل )

                   140 

Cape Mendocinoبنگاشت زمین لرزۀ (، تاریخچۀ زمانی جابجایی پایۀ پل وندیار در جهت عرضی، تحت شتا18-7شکل )

                   140 

 142             (، تغییرات جابجایی نسبی بر اساس ارتفاع پایه ها در جهت طولی19-7شکل )

 143             (، تغییرات جابجایی نسبی بر اساس ارتفاع پایه ها در جهت عرضی20-7شکل )

 143           بر اساس ارتفاع پایه ها در دو جهت طولی و عرضی(، میزان خطای بوجود آمده 21-7شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرست جداول

 صفحه           عنوان
 

(، مقادیر تقریبی 1-4جدول )
0C 356براساس دستورالمعل بهسازی و-FEMA               53  

 sT                    54(، جدول تعیین 2-4جدول )

 FEMA              54-356 براساس دستوالعمل بهسازی و mC(، ضریب اصالح 3-4جدول )

 55                کشور مختلف مناطق در (A)طرح  مبنای شتاب(، 4-4جدول )

(، ضریب اصالح 5-4جدول )
2C 356تورالعمل بهسازی و براساس دس-FEMA              55 

(، مقادیر حداقل مجاز 6-4جدول )
ASR  و

VSR  40براساس آیین نامۀ-ATC               67 

 ATC-40                68(، تعیین نوع تیپ سازه براساس آیین نامۀ 7-4جدول )

 ATC-40                69 ب اصالح میرایی براساس آیین نامۀ(، تعیین ضری8-4جدول )

 FEMA-356             77(، ضرایب تبدیل کرانۀ پایین مقاومت به مقاومت موردانتظار در 1-5جدول )

 77             (، ضرایب تبدیل کرانۀ پایین مقاومت به مقاومت موردانتظار در دستورالعمل بهسازی2-5جدول )

 FEMA                 78-356براساس  (، تعیین ضریب 3-5جدول )

 79                براساس دستورالعمل بهسازی (، تعیین ضریب 4-5جدول )

رو و تغییرشکل در تحلیل های در محاسبۀ ظرفیت اعضای کنترل شونده توسط نی (، کاربرد ضریب آگاهی5-5جدول )

 79                    غیرخطی

(، پارامترها و معیارهای پذیرش در مدلسازی رفتار تیرهای بتن مسلح در آنالیز استاتیکی غیرخطی براساس 6-5جدول )

 82                   دستورالعمل بهسازی

ستون های بتن مسلح در آنالیز استاتیکی غیرخطی (، پارامترها و معیارهای پذیرش در مدلسازی رفتار 7-5جدول )

 83                  براساس دستورالعمل بهسازی 

ستون های بتن مسلح در آنالیز استاتیکی  -(، پارامترها و معیارهای پذیرش در مدلسازی رفتار اتصاالت تیر8-5جدول )

 84                 غیرخطی براساس دستورالعمل بهسازی 

 86               (، ترکیبات بار محتمل مورد استفاده در تحلیل استاتیکی غیرخطی9-5جدول )

 108          (، تغییرمکان و تالشهای ایجاد شده در پایه های پل سیستان تحت بار جانبی در جهت طولی1-6جدول )

 108          ی در جهت عرضی(، تغییرمکان و تالشهای ایجاد شده در پایه های پل سیستان تحت بار جانب2-6جدول )

 108          (، تغییرمکان و تالشهای ایجاد شده در پایه های پل وندیار تحت بار جانبی در جهت طولی3-6جدول )

 108          (، تغییرمکان و تالشهای ایجاد شده در پایه های پل وندیار تحت بار جانبی در جهت عرضی4-6جدول )

 122            نگاشتهای بکاربرده شده جهت ارزیابی لرزه ای پل ها(، مشخصات شتاب5-6جدول )



 فهرست جداول

 صفحه           عنوان
 

 128             ضرایب مقیاس بدست آمده برای پل های تحت بررسی (،6-6)جدول 

 130          1(، وضعیت مفاصل پالستیک در پل تقاطع راه آهن در جهت طولی برای زلزلۀ سطح خطر7-6جدول )

 130          1(، وضعیت مفاصل پالستیک در پل تقاطع راه آهن در جهت عرضی برای زلزلۀ سطح خطر8-6جدول )

 130          2(، وضعیت مفاصل پالستیک در پل تقاطع راه آهن در جهت طولی برای زلزلۀ سطح خطر9-6جدول )

 130          2ن در جهت عرضی برای زلزلۀ سطح خطر(، وضعیت مفاصل پالستیک در پل تقاطع راه آه10-6جدول )

 131           1(، وضعیت مفاصل پالستیک در پل سیستان در جهت طولی برای زلزلۀ سطح خطر11-6جدول )

 131           1(، وضعیت مفاصل پالستیک در پل سیستان در جهت عرضی برای زلزلۀ سطح خطر12-6جدول )

 131           2پالستیک در پل سیستان در جهت طولی برای زلزلۀ سطح خطر(، وضعیت مفاصل 13-6جدول )

 131           2(، وضعیت مفاصل پالستیک در پل سیستان در جهت عرضی برای زلزلۀ سطح خطر14-6جدول )

 131           1(، وضعیت مفاصل پالستیک در پل وندیار در جهت طولی برای زلزلۀ سطح خطر15-6جدول )

 131           1(، وضعیت مفاصل پالستیک در پل وندیار در جهت عرضی برای زلزلۀ سطح خطر16-6)جدول 

 131           2(، وضعیت مفاصل پالستیک در پل وندیار در جهت طولی برای زلزلۀ سطح خطر17-6جدول )

 132           2(، وضعیت مفاصل پالستیک در پل وندیار در جهت عرضی برای زلزلۀ سطح خطر18-6جدول )

 141  (، تغییر مکان پایۀ پل تقاطع راه آهن در جهت طولی، در دو روش تحلیلی و میزان خطای بوجود آمده 1-7جدول )

 141(، تغییر مکان پایۀ پل تقاطع راه آهن در جهت عرضی، در دو روش تحلیلی و میزان خطای بوجود آمده 2-7جدول )

 141          ستان در جهت طولی، در دو روش تحلیلی و میزان خطای بوجود آمده(، تغییر مکان پایۀ پل سی3-7جدول )

 142          (، تغییر مکان پایۀ پل سیستان در جهت عرضی، در دو روش تحلیلی و میزان خطای بوجود آمده4-7جدول )

 142          ی بوجود آمده(، تغییر مکان پایۀ پل وندیار در جهت طولی، در دو روش تحلیلی و میزان خطا5-7جدول )

 142          (، تغییر مکان پایۀ پل وندیار در جهت عرضی، در دو روش تحلیلی و میزان خطای بوجود آمده6-7جدول )
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 مقدمه -1-1

و نظامی  پل ها بعنوان سازه های ارتباط دهنده راه ها، نقش منحصر بفردی به لحاظ اقتصادی، سیاسی

  دارند. تخریب یا آسیب دیدن یک پل در طول یک راه ارتباطی، باعث مختلل شلدن عملکلرد آن شلریان 

د. بخصلو  در نمی شود. بنابراین تأمین ایمنی و پایداری از ضروری ترین نیازهای این سازه ها می باش

د. باتوجه بله ایلن کله ایلران نقش آنها چندین برابر می شو ،هنگام وقوع زلزله بعلت کاربری این سازه ها

هلای مهلم دیگلر در هیکی از کشورهای زلزله خیز دنیا محسوب می شود و همچنین پل ها هماننلد سلاز

معرض آسیب های ناشی از تکان های زلزله قرار دارنلد، رعایلت نکلات ایمنلی و توصلیه شلده بهنگلام 

رعایت این الزامات، انتظارات ملا از تحلیل، طراحی، اجرا و نگهداری پل ها ضروری بنظر می رسد؛ تا با 

عملکرد پل در باربری عادی و بهنگام زلزله تضمین شود و آسیب پذیری سازه پل بهنگام زلزله به حداقل 

برسد. دراین راستا آیین نامه ها و دستورالعمل مختلفی توسط مراجع معتبر تهیه و ارائه شده اند کله ایلن 

یش های تجربی و تحلیلی و بازدید از نمونه های واقعی می باشند. آیین نامه ها ماحصل تحقیقات و آزما

به بعد مطرح گردید، یعنی زمانی که پلل هلای ، 1925بطور جدی از سال  ها له زلزله در پلئتوجه به مس

تحلیلل و ، 1971مهم با دهانه های بزرگ در اثر زلزله تخریب شدند. تا قبل از زلزله سن فرناندو در سال 

بنلابر ضلوابط نیروهلای  ]AASHTO ]13آیین نامه  ا در آیین نامه های مربوطه و بخصو طراحی پل ه

   تهیله شلده بلود، انجلام (SEAOC)جانبی وارده به ساختمانها که توسط انجمن مهندسین سازه کالیفرنیلا 

( بار مرده سازه فرض شلده و بکلار ملی رفلت. در سلال 5-10می شد و در طراحی پل ها بار جانبی % )

لرزه ای پل ها را ارائه کرد که ایلن ضلوابط ارتبلاط  وزارت ترابری کالیفرنیا ضوابط جدید طراحی، 1973

بین محل پل با گسل های لرزه خیز اطراف، پاسخ لرزه ای خاک محل و مشخصات دینامیکی پل را بیلان 

از این رو، زلزله  ضوابط مذکور توسط آشتو پذیرفته شد و وارد آیین نامه گردید.، 1975می کرد. در سال 

سن فرناندو باعث تحوالت بزرگ در تحقیقات و مطالعات انجام شده برروی پل هلا شلد و پلس از ایلن 

آشلتو ، 1983زلزله تغییرات بسیاری در آیین نامۀ تحلیل و طراحی دینامیکی پل هلا ایجلاد شلد. در سلال 

یه شده بود به آیین نامه اضافه ته (ATC)ضوابط جدیدی را که توسط شورای تکنولوژی کاربردی آمریکا 



کرد. درکنار فعالیت های انجام یافته، مطالعات و تحقیقات وسیعی نیز در دهۀ اخیر در ارتباط بلا طراحلی 

براساس عملکرد پل ها شروع شده است، که اولین ضوابط مربوط به طراحی براساس عملکرد پل هلا در 

ارائه گردید که این دسلتورالعمل بلرای بهسلازی و  توسط شورای تکنولوژی کاربردی آمریکا، 1996سال 

 طراحی پل های آمریکا نیز بکار می رود. 

 عنوان تحقیق -1-2

 عنوان تحقیق عبارتست از:

 ارزیابی لرزه ای پل ها با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی )پوش آوِر(

 تعریف واژه -1-3

جانبی ناشی از زلزله، استاتیکی و به تدریج بله در این روش تحلیلی، بار  تحلیل استاتیکی غیر خطی:

صورت فزاینده به سازه اعمال می شود تا آنجا که تغییرمکان در یک نقطۀ خا  )نقطۀ کنترل( تحت اثلر 

. تغییرشکل هلا و نیروهلای ]1[بار جانبی، به مقدار مشخصی )تغییرمکان هدف( برسد و یا سازه فروریزد 

هلای موجلود  غیرخطی باید با معیارهای پذیرش و ضوابط آیلین ناملهداخلی حاصل از تحلیل استاتیکی 

 مورد بررسی قرار گیرد.

بنا به تعریف، یک هدف عملکرد برای سازه ی معین، مشخص می کند که تحت چله  هدف عملکرد:

زلزله ای، چه میزان آسیب در سازه مجاز است. به عبلارت دیگلر، یلک هلدف عملکلرد، تلراز عملکلرد 

 ا برای یک زمین لرزه ی داده شده مشخص می کند.مطلوب سازه ر

 بیان مسئله -1-4

 باتوجه به روند تکاملی آیین نامه ها در طراحی لرزه ای پل ها و نیز اهمیت ویژۀ این سازه ها، روش

 تحلیل استاتیکی غیر خطی برای بررسی رفتار پل ها در برابر زلزله مورد استفاده قرار می گیرد. 

 تحقیق لزوم انجام -1-5

     اگر چه تحلیل و ارزیابی خطی در حد االستیک، دید خلوبی از ظرفیلت االسلتیک یلک سلازه فلراهم

اما با این حال قادر به پیشبینی مکانیزم  گذارد کند و موقعیت اولین نقطه تسلیم را در اختیار طراح می می

قابل اطمینلانی در   ه و نتایجدرپی نبود سازه و چگونگی باز توزیع نیروها در حین تسلیمهای پی شکست

از آنجا کله  گذارد و نمی ای دراختیار سازه میزان تغییرشکلهای پالستیک و در نتیجه میزان آسیبهای مورد

های خطی از دقلت  لذا تحلیل باشد، ها تحت زلزله طرح، بصورت غیرخطی می رفتار واقعی بیشتر سازه



هلا از اهمیلت بسلیار  ل غیرخطی سازه های مهمی چون پل، بنابراین امروزه تحلیباالیی برخوردار نیستند

 .باالیی برخوردار خواهد بود

 هدف تحقیق -1-6

هدف از انجام این تحقیق بررسی رفتار لرزه ای چند نمونه از پلل هلای احلداد شلده یلا در دسلت 

  جلوداحداد در کشور، به کمک تحلیل استاتیکی غیر خطی با بهره جویی از ضوابط آیلین نامله هلای مو

می باشد. که در آخر برای تأیید صحت این روش تحلیلی در پل ها، بر روی سلازه هلای ملورد بررسلی 

 تحلیل دینامیکی غیرخطی نیز صورت گرفته و نتایج حاصل از دو روش با هم مقایسه خواهند شد.

 ساختار تحقیق -1-7

 مطالب موجود در این تحقیق به صورت زیر سازماندهی شده اند:

      اول کلیات تحقیلق، هلدف از انجلام آن و سلازماندهی مطاللب منلدرج در آن توضلیح دادهفصل  در

 شود. می

تحت بررسی قلرار گرفتله و نقلاط  های گذشته صدمات وارد بر پل ها بر اثر زمین لرزهفصل دوم  در

 ضعف این سازه ها در برابر نیروهای جانبی مشخص شده است.

مورد ارزیلابی قلرار گرفتله و توضلیحاتی  ها حلیل لرزه ای پلروشهای مدل سازی و تسوم  در فصل

 راجع به انواع مدل های پل ارائه شده و در ادامه به بیان مزایا و معایب هریک پرداخته می شود.

 ATC-40 و FEMA-356زه ها براساس دستورالعملهای روشهای ارزیابی لرزه ای سام در فصل چهار

تغییرمکان هدف براساس آیین نامه هلای ملذکور بله طلور مفصلل  توضیح داده شده و چگونگی محاسبۀ

 شرح داده شده است.

، FEMA-356در فصللل پللنجم اصللول طراحللی سللازه هللا براسللاس سللطوح عملکللرد طبللق ضللوابط 

 توضیح داده شده است. ATC-40دستورالعمل بهسازی و 

داف عملکلردی و معرفی شده و نحوۀ مدلسلازی، بارگلذاری، اهل مورد مطالعه های شم پلدرفصل ش

، براسلاس مدل شلدهپل های سپس  شرح داده شده است. ∆-Pچگونگی اختصا  پارامترهایی چون اثر 

طیف آیین نامه و نیاز لرزه ای سه زلزله مهم دنیلا تحلیلل اسلتاتیکی غیرخطلی شلده و نقلاط عملکلرد و 

 اند. ردیدههمچنین وضعیت مفاصل پالستیک ایجاد شده در این سازه ها مشخص گ



 پل های تحت بررسی را تحلیل دینلامیکی غیرخطلی کلرده و نتلایج دو روش تحلیللی  ر فصل هفتمد

باهم مقایسه شده است و در نهایت میزان خطلای روش تحلیلل استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی 

برای پیشنهادات  و سپس به جمع بندی نتایج و ارائۀ پوش آور در ارزیابی لرزه ای پل ها تخمین زده شده

 تحقیقات آینده پرداحته شده است.
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ها        بررسی تحلیلی صدمات وارد بر پل»

 «بر اثر زمین لرزه های گذشته

 

 

 
 

 



 

 

 

 مقدمه -2-1

اقصی نقاط هر  ساز در زندگی روزمره ساکنان پل ها به عنوان یکی از شریانهای حیاتی محیط دست

پل ها   نقش اساسی ایفا می کنند. قابلیت بهره برداری ،بزرگ و پر جمعیت شهرهای کشوری بالخص

بویژه پس از زمین لرزه ها به منظور کمک رسانی به آسیب دیدگان و ترابریهای الزم از اهمیت باالیی 

 برخورد دار است.

که گذشته در مناطق متراکم، پل های بسیاری را )بخصو  آنهایی  یهاهای بزرگ دهه لرزه زمین

بااستفاده از آیین نامه های قدیمی طراحی شده اند( متأثر ساخته و نشان داده اند این سازه ها در برابر 

ند. به منظور تأیید آیین نامه های کنونی که نسبت به آیین نامه های گذشته هستزلزله بسیار آسیب پذیر

ضع نموده اند و نیز شناخت نقایص ه اند و ضوابط بظاهر دشوار و پر هزینه ای را وداشتتغییرات بسیار 

 احتمالی آنها، مطالعه دقیق نحوه عملکرد پل ها در زمین لرزه های اخیر بسیار ضروری است.

 پیامد های استفاده از طراحی االستیک -2-2

. شودمینقصهایی که در این سازه ها وجود دارد، آشکار با بررسی خرابی پل ها در سالهای گذشته 

ها مستقیمًا به فلسفه طراحی  وند اما دلیل عمده خرابیشانند به اشکال مختلفی ظاهر می تو این نقصها

می شده  تقریباً بصورت یکسان استفاده 1970گردد که برای پل های ساخته شده تا سال  االستیک برمی

مربوط به نیروهای لرزه ای مورد  1970پل های قدیمی تر از سال  لرزه ای االستیک است. طراحی

ایجاد سطح تنش پایینی در اعضا می شده است. پیامد های استفاده از طراحی  فاده ای بوده که منجر بهاست

 :]19[ می باشد زیر شرحبه االستیک 

به نحوی  شدند،مینیروهای جانبی ناشی از زمین لرزه ها کم تخمین زده  تغییر مکانهای حاصل از -1

ع کل بجای سطح مقطع ترک خورده مورد استفاده سطح مقط پل های بتنی که در تعیین سختی جانبی

 قرار می گرفت.

هنگامیکه تغییر مکانهای لرزه ای به طور مصنوعی در سطح پایینی بدست می آمدند، نسبت  -2

نیروهای ثقلی به نیروی لرزه ای جهت طراحی، نادرست تخمین زده می شدند. بنابراین ممانهای ناشی از 



بارهای لرزه ای )که اغلب کم هم نیستند( به شکل نادرستی اعمال می شد.  ترکیب بارهای ثقلی به عالوه

محل نقطه عطف به نادرست تغییر زیادی می کرد و باعث قطع نابجای آرماتورها در مقطع می گردید. 

می شد. در اکثر موارد که نیروهای ثقلی و  محاسبهبنابراین محل و مقدار لنگر بحرانی در مقطع نیز اشتباه 

ه ای تولید ممانهایی با جهت مخالف هم در مقطع مورد نظر می کردند، ممان طراحی نهایی به دلیل لرز

 غلبه بار ثقلی در جهت نادرست تخمین زده می شد.

عملکرد غیر االستیک سازه ای و مفهوم های شکل پذیری و ظرفیت های طراحی که در بقای  -3

عیین کننده هستند، در تحلیل االستیک مورد توجه قرار سیستمهای االستیک تحت بارهای لرزه ای شدید ت

های  محلهای بحرانی با پتانسیل تشکیل مفصل جهت مقابله با تغییرشکل به ند. بنابراینرفتنمی گ

 توجهی نمی شد.غیراالستیک بدون تنزل مقاومت، 
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Abstract: 

The response of bridges when subjected to seismic excitation can be evaluated by a number of 

analysis methods. The traditional approach is to employ linear static or dynamic analyses coupled 

with appropriate modifiers to account for inelastic response while current design practice is 

moving towards an increased emphasis on nonlinear static analysis methods (Pushover analysis 

method). In addition to, Bridge is one of the most important structure in lifeline structures and 

their effect on economical, social and political developments are considerable, So the seismic 

function of bridges which have been designed in linear approach based on force control, must be 

analyzed in their nonlinear behavior range in case of displacement control. So far, such work has 

primarily focused on buildings, while corresponding work for bridges has been very limited. 

Hence, the aim of this thesis is to investigate the extension of the pushover method to seismic 

evaluation of bridges. In this thesis, seismic performance of three bridges, which created or are 

creating in our country, was evaluated using nonlinear static analysis. And their performance 

points have been calculated based on design spectra of Iranian “Road and Railway Bridges 

Seismic Resistant Design Code”, and seismic demand of three important earthquakes including: 

Northridge, Landers and Cape Mendocino. So, to estimating error of Pushover analysis method, 

mentioned bridges have been analyzed using nonlinear dynamic analysis method. And the results 

which became from two analysis method have been compared with each other. At the end, 

according to the obtained results and the special importance of these structures are not in more 

desired condition, and it is necessary to retrofitting these structures. In addition to by comparing of 

results which become from nonlinear static analysis and nonlinear dynamic analysis, it perceived 

that with raising period of structures difference between the obtained results from tow analysis 

method becomes more. 
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